
พิจารณาจาก
เอกสารการ

สมัคร

สอบ
สัมภาษณ์

สอบข้อเขียน รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3

M2201A สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา
กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการออกก าลังกายและ
การกีฬา 
(Exercise and Sport Physiology)

M2201B สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา
กลุ่มวิชาจิตวิทยาการออกก าลังกายและ
การกีฬา 
(Exercise and Sport Psychology)

M2201C สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา
กลุ่มวิชาการสอนทางการออกก าลังกาย
และการกีฬา 
(Exercise and Sport Pedagogy)

M2201D สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา
กลุ่มวิชาการบริหารและการจัดการออก
ก าลังกายและการกีฬา 
(Exercise and Sport Administration 
and Management)

M2201E สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา
กลุ่มวิชาศาสตร์ผู้สูงอายุทางการออก
ก าลังกายและการกีฬา 
(Gerontology in exercise and sport 
science)

M2201F สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา
กลุ่มวิชาชีวกลศาสตร์และเวชศาสตร์
ทางการออกก าลังกายและการกีฬา 
(Biomechanics and sport medicine 
in exercise and sport)

M2201G สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา
กลุ่มวิชาโภชนาการทางการออกก าลัง
กายและการกีฬา 
(Exercise and Sport Nutrition)

ระดับปริญญาโท

สาขาวิชา รูปแบบการเรียนรหัส
(ส าหรับการ

สมัคร)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1 Pวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2565
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (1)

สถานท่ีจัดสอบค่าธรรมเนีย
มการศึกษา

 (บาท)

วิธีการสอบ วันและเวลาท่ีจัดสอบวิธีการพิจารณาคัดเลือก ช่องทางการติดต่อ
สอบถามข้อมูลหลักสูตร

(เบอร์โทร/Line 
official/Facebook)

ประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการ

ศึกษา

จ านวนท่ี
คณะ

เปิดรับ (คน)

วันและเวลาท่ี
เรียน

ล าดับท่ี ช่ือหลักสูตร

160,000จันทร์ - ศุกร์  
และเสาร์ - 
อาทิตย์ เรียน

ออนไลน์
บางรายวิชา

Pแผน ก แบบ ก 1
  

(ท าวิจัยอย่าง
เดียว) จัด

การศึกษาเป็น
ภาษาไทยและรับ
ท้ังนิสิตไทยและ
นิสิตต่างชาติ

เต็มเวลา 5 Online และ 
On Site

28 มกราคม 2565 
สอบข้อเขียน 
(On Site) 

เวลา 09.00 - 12.00 น.

29 มกราคม 2565 
สอบสัมภาษณ์

(ท้ังแบบ Online 
และ 

On Site)
เวลา 09.00 - 12.00 น.

 

29 เมษายน 2565 
สอบข้อเขียน 
(On Site) 

เวลา 09.00 - 12.00 น.

30 เมษายน 2565 
สอบสัมภาษณ์

(ท้ังแบบ Online 
และ 

On Site)
เวลา 09.00 - 12.00 น.

3 มิถุนายน 2565 
สอบข้อเขียน 
(On Site) 

เวลา 09.00 - 12.00 น.

4 มิถุนายน 2565
สอบสัมภาษณ์

(ท้ังแบบ Online 
และ 

On Site)
เวลา 09.00 - 12.00 น.

สอบข้อเขียน 
ณ ห้อง FSS-603 

อาคารคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา

สอบสัมภาษณ์ 
ณ ห้อง FSS-603 

อาคารคณะ
วิทยาศาสตร์การ
กีฬา หรือ สอบ
ออนไลน์ (แจ้ง

ภายหลัง)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 - เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 -  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบุ)
 รับนิสิตไทย หรือนิสิตต่างประเทศท่ีสามารถพูด 
เขียน และเข้าใจภาษาไทย 
แผน ก แบบ ก 1 
  (1) ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า ในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
กายภาพบ าบัด พยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพทุก
สาขา พลศึกษา หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือ ผู้มี
ประสบการณ์ในการท างานด้านกีฬาและการออก
ก าลังกายมาอย่างน้อย 2 ปี
  (2) มีแต้มเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีตลอด
หลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.50
  (3) ผู้ท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น 
อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
  (4) ผู้มีคุณสมบัติจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ
ภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

เบอร์โทรศัพท์ 
038102060 

คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา



พิจารณาจาก
เอกสารการ

สมัคร

สอบ
สัมภาษณ์

สอบข้อเขียน รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3

M2201H สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา
กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการออกก าลังกายและ
การกีฬา 
(Exercise and Sport Physiology)

M2201I สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา
กลุ่มวิชาจิตวิทยาการออกก าลังกายและ
การกีฬา 
(Exercise and Sport Psychology)

M2201J สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา
กลุ่มวิชาการสอนทางการออกก าลังกาย
และการกีฬา 
(Exercise and Sport Pedagogy)

M2201K สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา
กลุ่มวิชาการบริหารและการจัดการออก
ก าลังกายและการกีฬา 
(Exercise and Sport Administration 
and Management)

M2201L สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา
กลุ่มวิชาศาสตร์ผู้สูงอายุทางการออก
ก าลังกายและการกีฬา 
(Gerontology in exercise and sport 
science)

M2201M สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา
กลุ่มวิชาชีวกลศาสตร์และเวชศาสตร์
ทางการออกก าลังกายและการกีฬา 
(Biomechanics and sport medicine 
in exercise and sport)

M2201N สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา
กลุ่มวิชาโภชนาการทางการออกก าลัง
กายและการกีฬา 
(Exercise and Sport Nutrition  )

3 มิถุนายน 2565 
สอบข้อเขียน 
(On Site) 

เวลา 09.00 - 12.00 น.

4 มิถุนายน 2565
สอบสัมภาษณ์

(ท้ังแบบ Online 
และ 

On Site)
เวลา 09.00 - 12.00 น.

สอบข้อเขียน 
ณ ห้อง FSS-603 

อาคารคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา

สอบสัมภาษณ์ 
ณ ห้อง FSS-603 

อาคารคณะ
วิทยาศาสตร์การ
กีฬา หรือ สอบ
ออนไลน์ (แจ้ง

ภายหลัง)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 - เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 -  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบุ)
 รับนิสิตไทย หรือนิสิตต่างประเทศท่ีสามารถพูด 
เขียน และเข้าใจภาษาไทย 
แผน ก แบบ ก 2 
  (1) ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า ในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
กายภาพบ าบัด พยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพทุก
สาขา พลศึกษา หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือ ผู้มี
ประสบการณ์ในการท างานด้านกีฬาและการออก
ก าลังกายมาอย่างน้อย 2 ปี
  (2) มีแต้มเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีตลอด
หลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.50
  (3) ผู้ท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น 
อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
  (4) ผู้มีคุณสมบัติจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ
ภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

เบอร์โทรศัพท์ 
038102060 

คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2565
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (2)

ล าดับท่ี รหัส
(ส าหรับการ

สมัคร)

ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา รูปแบบการเรียน ประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการ

ศึกษา

จ านวนท่ี
คณะ

เปิดรับ (คน)

วันและเวลาท่ี
เรียน

ค่าธรรมเนีย
มการศึกษา

 (บาท)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก วิธีการสอบ วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบ คุณสมบัติของผู้สมัคร ช่องทางการติดต่อ
สอบถามข้อมูลหลักสูตร

(เบอร์โทร/Line 
official/Facebook)

ระดับปริญญาโท
1

(ต่อ)
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต

แผน ก แบบ ก 2
จัดการศึกษาเป็น
ภาษาไทยและรับ
ท้ังนิสิตไทยและ
นิสิตต่างชาติ

เต็มเวลา 10 จันทร์ - ศุกร์  
และเสาร์ - 
อาทิตย์ เรียน

ออนไลน์
บางรายวิชา

160,000 P P Online และ 
On Site

28 มกราคม 2565 
สอบข้อเขียน 
(On Site) 

เวลา 09.00 - 12.00 น.

29 มกราคม 2565 
สอบสัมภาษณ์

(ท้ังแบบ Online 
และ 

On Site)
เวลา 09.00 - 12.00 น.

 

29 เมษายน 2565 
สอบข้อเขียน 
(On Site) 

เวลา 09.00 - 12.00 น.

30 เมษายน 2565 
สอบสัมภาษณ์

(ท้ังแบบ Online 
และ 

On Site)
เวลา 09.00 - 12.00 น.



พิจารณาจาก
เอกสารการ

สมัคร

สอบ
สัมภาษณ์

สอบข้อเขียน รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3

D2201A สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา
กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการออกก าลังกายและ
การกีฬา 
(Exercise and Sport Physiology)

D2201B สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา
กลุ่มวิชาจิตวิทยาการออกก าลังกายและ
การกีฬา 
(Exercise and Sport Psychology)

D2201C สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา
กลุ่มวิชาการสอนทางการออกก าลังกาย
และการกีฬา 
(Exercise and Sport Pedagogy)

D2201D สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา
กลุ่มวิชาการบริหารและการจัดการออก
ก าลังกายและการกีฬา 
(Exercise and Sport Administration 
and Management)

D2201E สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา                            
        
กลุ่มวิชาศาสตร์ผู้สูงอายุทางการออก
ก าลังกายและการกีฬา 
(Gerontology in exercise and sport 
science)D2201F สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา
กลุ่มวิชาชีวกลศาสตร์และเวชศาสตร์
ทางการออกก าลังกายและการกีฬา 
(Biomechanics and sport medicine 
in exercise and sport)

D2201G สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา
กลุ่มวิชาโภชนาการทางการออกก าลัง
กายและการกีฬา 
(Exercise and Sport Nutrition)

ประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการ

ศึกษา

จ านวนท่ี
คณะ

เปิดรับ (คน)

วันและเวลาท่ี
เรียน

ค่าธรรมเนีย
มการศึกษา

 (บาท)

ช่องทางการติดต่อ
สอบถามข้อมูลหลักสูตร

(เบอร์โทร/Line 
official/Facebook)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก วิธีการสอบ วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบ คุณสมบัติของผู้สมัคร

เต็มเวลา

รหัส
(ส าหรับการ

สมัคร)

สาขาวิชา

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2565
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (3)

ล าดับท่ี รูปแบบการเรียน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ช่ือหลักสูตร

ระดับปริญญาเอก
แบบ 1.1

(ท าวิจัยอย่าง
เดียว) จัด

การศึกษาเป็น
ภาษาไทยและรับ
ท้ังนิสิตไทยและ
นิสิตต่างชาติ

51 จันทร์ - ศุกร์  
และเสาร์ - 
อาทิตย์ เรียน

ออนไลน์
บางรายวิชา

P Online และ 
On Site

28 มกราคม 2565 
สอบข้อเขียน 
(On Site) 

เวลา 09.00 - 12.00 น.

29 มกราคม 2565 
สอบสัมภาษณ์

(ท้ังแบบ Online 
และ 

On Site)
เวลา 09.00 - 12.00 น.

29 เมษายน 2565 
สอบข้อเขียน 
(On Site) 

เวลา 09.00 - 12.00 น.

30 เมษายน 2565 
สอบสัมภาษณ์

(ท้ังแบบ Online 
และ 

On Site)
เวลา 09.00 - 12.00 น.

3 มิถุนายน 2565 
สอบข้อเขียน 
(On Site) 

เวลา 09.00 - 12.00 น.

4 มิถุนายน 2565
สอบสัมภาษณ์

(ท้ังแบบ Online 
และ 

On Site)
เวลา 09.00 - 12.00 น

สอบข้อเขียน 
ณ ห้อง FSS-603 

อาคารคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา

สอบสัมภาษณ์ 
ณ ห้อง FSS-603 

อาคารคณะ
วิทยาศาสตร์การ
กีฬา หรือ สอบ
ออนไลน์ (แจ้ง

ภายหลัง)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  - เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า
  - ผ่านเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด
  -  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบุ)       
 แบบ 1.1 (การวิจัยอย่างเดียว)
(1) ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาท่ี
เก่ียวข้อง ได้แต้มคะแนนเฉล่ียสะสม ไม่ต่ ากว่า   
3.50 จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือ เป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการท างานด้านการแพทย์ ด้าน
สุขภาพ ด้านการออกก าลังกายและกีฬามาไม่ต่ า
กว่า 2 ปี
(2) มีผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 เร่ือง ในด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องใน
วารสารท่ีได้รับการประเมินจากผู้เช่ียวชาญใน
สาขาน้ัน
(3) ผู้ท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น 
อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
(4) ผู้มีคุณสมบัติจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ
ภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

เบอร์โทรศัพท์ 
038102060 

คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา

280,000 P



พิจารณาจาก
เอกสารการ

สมัคร

สอบ
สัมภาษณ์

สอบข้อเขียน รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3

D2201H สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา
กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการออกก าลังกายและ
การกีฬา 
(Exercise and Sport Physiology)

D2201I สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา
กลุ่มวิชาจิตวิทยาการออกก าลังกายและ
การกีฬา 
(Exercise and Sport Psychology)

D2201J สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา
กลุ่มวิชาการสอนทางการออกก าลังกาย
และการกีฬา 
(Exercise and Sport Pedagogy)

D2201K สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬ
กลุ่มวิชาการบริหารและการจัดการออก
ก าลังกายและการกีฬา 
(Exercise and Sport Administration 
and Management)

D2201L สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา
กลุ่มวิชาศาสตร์ผู้สูงอายุทางการออก
ก าลังกายและการกีฬา 
(Gerontology in exercise and sport 
science)

D2201M สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา
กลุ่มวิชาชีวกลศาสตร์และเวชศาสตร์
ทางการออกก าลังกายและการกีฬา 
(Biomechanics and sport medicine 
in exercise and sport)

D2201N สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา
กลุ่มวิชาโภชนาการทางการออกก าลัง
กายและการกีฬา 
(Nutrition in exercise and sport)

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ล าดับท่ี รหัส
(ส าหรับการ

สมัคร)

ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา รูปแบบการเรียน ประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการ

ศึกษา

จ านวนท่ี
คณะ

เปิดรับ (คน)

วันและเวลาท่ี
เรียน

ค่าธรรมเนีย
มการศึกษา

 (บาท)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก วิธีการสอบ

29 เมษายน 2565 
สอบข้อเขียน 
(On Site) 

เวลา 09.00 - 12.00 น.

30 เมษายน 2565 
สอบสัมภาษณ์

(ท้ังแบบ Online 
และ 

On Site)
เวลา 09.00 - 12.00 น.

3 มิถุนายน 2565 
สอบข้อเขียน 
(On Site) 

เวลา 09.00 - 12.00 น.

4 มิถุนายน 2565
สอบสัมภาษณ์

(ท้ังแบบ Online 
และ 

On Site)
เวลา 09.00 - 12.00 น

สอบข้อเขียน 
ณ ห้อง FSS-603 

อาคารคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา

สอบสัมภาษณ์ 
ณ ห้อง FSS-603 

อาคารคณะ
วิทยาศาสตร์การ
กีฬา หรือ สอบ
ออนไลน์ (แจ้ง

ภายหลัง)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  - เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า
  - ผ่านเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด
  -  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบุ)       
 แบบ 2.1 (ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีก าหนด
และการวิจัย)
 (1) ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท 
สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง โดยจากสถาบันอุดมศึกษาท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
และมีเฉล่ียสะสมระดับปริญญาโทตลอดหลักสูตร 
ไม่ต่ ากว่า 3.00
 (2) ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท 
สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง  จากสถาบันอุดมศึกษาท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  
โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50
   (3) ผู้ท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น 
ข้อ (1) หรือ (2) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
   (4) ผู้มีคุณสมบัติจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ
ภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด
2.4 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสิตท่ีเข้ามาศึกษาอาจประสบปัญหาด้านต่าง ๆ 
ดังน้ี
 (1)  นิสิตมีความสามารถในการอ่าน และแปล
บทความวิชาการ/บทความวิจัย ไม่เพียงพอต่อ
การศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต
 (2)  นิสิตมีพ้ืนฐานความรู้เก่ียวกับสถิติไม่เพียงพอ
ต่อการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตและไม่มี
ประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ
(3)  นิสิตมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การเขียนและ
โต้แย้งเชิงวิชาการในระดับปานกลาง

เบอร์โทรศัพท์ 
038102060 

คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา

1 28 มกราคม 2565 
สอบข้อเขียน 
(On Site) 

เวลา 09.00 - 12.00 น.

29 มกราคม 2565 
สอบสัมภาษณ์

(ท้ังแบบ Online 
และ 

On Site)
เวลา 09.00 - 12.00 น.

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (4)
วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบ คุณสมบัติของผู้สมัคร ช่องทางการติดต่อ

สอบถามข้อมูลหลักสูตร
(เบอร์โทร/Line 

official/Facebook)

ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1

จัดการศึกษาเป็น
ภาษาไทยและรับ
ท้ังนิสิตไทยและ
นิสิตต่างชาติ

เต็มเวลา 5 จันทร์ - ศุกร์  
และเสาร์ - 
อาทิตย์ เรียน

ออนไลน์
บางรายวิชา

280,000 P P Online และ 
On Site


